
Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais 
e Animais de Estimação - Edição 48 - Vol II - 2018; 34-40.

Granuloma Lepróide Canino    
Canine Leproid Granuloma 

Simone R. N. de Melo - Graduação Unoeste - 1998
Douglas Renato Cleto - Graduação Unesp Araçatuba - 2002
Viviane C. Nemer - Graduação Unifeob - 2004

Melo SRN; Cleto DR; Nemer VC. Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais de Estimação; Edição 48 - 
Vol II - 2018; 34-40.

Resumo
A Síndrome Granuloma Lepróide Canino é uma enfermidade infecciosa nodular piogranulomatosa cau-
sada por uma micobactéria cujas lesões localizam-se principalmente no dorso das orelhas, focinho e ex-
tremidades das patas. Afeta principalmente cães adultos, de pelo curto e de grande porte. O diagnóstico 
é realizado através de exames citológicos e histopatológicos utilizando colorações específicas para a vi-
sualização de bacilos álcool ácido resistentes (BAAR) no interior de macrófagos ou em meio extracelular. 
O tratamento baseia-se no uso de antibióticos associados à terapia cirúrgica e tende a ser auto limitante 
em organismos imunocompetentes. O prognóstico é bom. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de 
micobacteriose em um cão da raça Boxer, fêmea, com 10 anos de idade, atendido no Serviço de Dermato-
logia da Clínica Veterinária Bionicão na cidade de Sorocaba - SP. 
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Abstract
The Canine Leproid Granuloma Syndrome (CGL) is a pyogranulomatous nodular infectious disease 
caused by mycobacteria whose lesions are located mainly on the dorsum of the ears, snout and at the 
end of paws. It mainly affects adult dogs, short-coated and large sized dogs. The diagnosis made throu-
gh cytological and histopathological examinations using specific stains for the visualization of acid-fast 
mycobacterial bacilli (BAAR) within macrophages or in extracellular medium. The treatment is based 
on the use of antibiotics associated with surgical therapy and it tends to be self-limiting in immunocom-
petent organisms. The prognosis is good. The aim of this work is to report a case of mycobacteriosis in 
a Boxer female dog, 10 years old, treated at the Dermatology Service of the Bionicão Veterinary Clinic in 
the city of Sorocaba - SP (BRAZIL).
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A Síndrome Granuloma Lepróide Canino é 
uma dermatopatia infecciosa nodular ulcerativa 
relativamente incomum em pequenos animais. É 

causada por espécies de micobactérias saprófitas 
da família Actinomycetales (1) e está compreendi-
da entre quatro grupos de doenças: micobacteriose 
cutânea atípica, granuloma lepróide canino, lepra 
felina e tuberculose de pele (2,3). 

O primeiro caso de granuloma lepróide canino 
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foi descrito na antiga Rhodesia em 1993, hoje Zim-
babwe (África), em um Boxer e em um Bull Mastiff 
(4,5), mas atualmente esta doença tem sido relatada 
com maior frequência na Austrália e Brasil devido 
à similaridade climática entre estes países. Existem 
casos relatados em todos os continentes e, na atua-
lidade, já existem algumas descrições nos Estados 
Unidos principalmente na região do vale central 
da Califórnia (5,6). No Brasil a primeira descrição 
foi em 1990 onde essa doença foi conhecida como 
“lepra canina”, talvez pelo fato de o agente etiológi-
co não ser cultivável em meios microbiológicos tal 
como acontece com a hanseníase humana (1,6).

Esta síndrome envolve a pele e o tecido sub-
cutâneo de cães de grande porte e pelagem curta, 
principalmente os cães da raça Boxer, Dobermann 
Pinscher e Bull Mastiff (4) e mais recentemente em 
cães da raça Staffordshire Bull Terrier e Foxhounds 
(5). Por outro lado, o cão Pastor Alemão, raça que 
possui pelagem longa, também já foi acometido 
pela síndrome granuloma lepróide de acordo com 
um outro estudo (9,10).

Não há comprometimento sistêmico ou de linfo-
nodos regionais e de órgãos internos, sendo assim, 
os cães afetados são saudáveis e não apresentam 
sinais de envolvimento sistêmico (3,4,5,8). A idade 
média de desenvolvimento da doença é de 5 anos 
na Austrália e um pouco mais velhos na América 
do Norte e não há predileção sexual (4,9, 10).

As lesões consistem em nódulos firmes, indolo-
res, únicos ou múltiplos e bem delimitados. Podem 
surgir em qualquer local do corpo do animal (tron-
co, membros), mas afetam normalmente a região 
cefálica e tipicamente a região dorsal das orelhas.  
Variam de 2mm a 5cm de diâmetro sendo que os 
pequenos nódulos são mais firmes e detectados no 
tecido subcutâneo enquanto que os maiores ten-
dem a ulcerar e a se apresentar mais superficial-
mente (4,8).  

Nos cães norte-americanos tem se observado 
uma condição clinicamente distinta na região da 
orelha, focinho e das patas dianteiras, com o desen-
volvimento de granulomas intradérmicos discretos 
e algumas vezes ulcerados (9).

Apesar de sua etiopatogenia não ser bem co-
nhecida, acredita-se que picadas de mosquitos ou 
outros artrópodes podem ser responsáveis pela 
inoculação da micobactéria de seu próprio nicho 
ambiental (5,8). Essa teoria explicaria a predileção 
pelos locais de assestamento das lesões cutâneas 

(região cefálica, dorso das orelhas, focinho) e o aco-
metimento de animais de grande porte e de pela-
gem curta pois vivem mais em ambiente externo.

De qualquer forma, o agente etiológico tende a 
ser saprófita e são encontrados no solo e ambien-
te úmidos, com distribuição ubiquitária (6,10).  Po-
dem adentrar à pele através do contato com estes 
ambientes ou através de traumas perfurantes e da 
inoculação por picadas de insetos sugadores (4,10). 
Acredita-se que uma ou mais espécies de micobac-
térias estejam envolvidas na infecção. Vários au-
tores citam que existe uma similaridade genética 
entre Mycobacterium tilburgii, Mycobacterium simiae 
e Mycobacterium genavense (6,8,9), porém a maior si-
milaridade gênica tem sido demonstrada com M. 
simiae (6,10).

O diagnóstico diferencial inclui doenças nodu-
lares infecciosas, inflamatórias e neoplásicas que 
afetam a pele e o subcutâneo como actinomicose, 
nocardiose, leishmaniose, criptococose, parasitose 
(neosporose e dirofilariose cutânea) (5) e também 
bacterianas e fúngicas como Staphylococcus inter-
medius e Microsporum canis, além do piogranuloma 
estéril, histiocitoma e tumores de células basais e 
mastocitomas. No entanto, levando em considera-
ção as características de doença nodular, localiza-
ção das lesões e a raça envolvida, deve-se pensar 
nas patologias de etiologia micobacteriana (4).  

O diagnóstico definitivo é feito através da bióp-
sia dos nódulos e estes fragmentos submetidos ao 
exame histopatológico. Os achados incluem uma 
epiderme moderadamente acantótica e a ulceração 
pode estar presente. A pele e o tecido subcutâneo 
apresentam um acúmulo difuso de macrófagos e 
neutrófilos (inflamação piogranulomatosa) mistu-
rado com grupos de linfócitos e/ou células plasmá-
ticas (3,4,10).

Os microorganismos podem ser identificados 
também através do exame de citologia aspirativa 
por agulha fina. Através da citologia são visuali-
zados um número variável de bacilos álcool – áci-
do – resistentes (BAAR) cercados por inflamação 
granulomatosa (3). A micobactéria aparece corada 
negativamente e isso acontece porque a sua cama-
da lipídica evita a penetração do corante do tipo 
Romanovsky. Ela pode apresentar-se positivamen-
te nos casos em que a técnica utilizar o corante do 
tipo Ziehl – Neelsen (ZN), onde o microorganismo 
adquire uma coloração rosa (5).

Pouco tem sido relatado sobre o tratamento do 
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Figura 1 - Lesão nodular firme e isolada em ponte nasal. (Fon-
te: arquivo pessoal).

Figura 2 - Nódulo em face interna da orelha esquerda. (Fonte: 
arquivo pessoal).

granuloma lepróide canino. Muitos casos são auto 
limitantes (2,5,8,10) e as lesões podem regredir es-
pontaneamente com o tempo, cerca de 3 a 4 sema-
nas após o surgimento (8) ou podem perdurar até 
1 a 3 meses, independentemente do tratamento, 
provavelmente devido à efetiva resposta imune do 
organismo (5).

Os antibióticos são utilizados para combater in-
fecções bacterianas secundárias causadas por Sta-
phylococcus intermedius e demonstram baixa eficácia 
no combate às micobactérias. Nos casos com lesões 
isoladas, uma excisão cirúrgica pode ser curativa, 
mas em outros casos, a doença pode ficar crônica 
e persistir indefinidamente. O uso dos antibióticos 
beta-lactâmicos e da doxiciclina como monoterapia 
não apresentaram uma melhora significativa no 
curso da doença (8).

A rifampicina como tratamento tópico e oral 
pode ser uma opção (1). O uso da enrofloxacina 
oral associada a rifampicina tópica sobre as lesões 
mostraram-se efetivos e seguros com resolução to-
tal numa média de 84 dias de tratamento (6). Num 
levantamento realizado no paraná, os autores citam 

o uso de cefalexina, claritromicina, doxiciclina, en-
rofloxacina ou amoxicilina com clavulanato de po-
tássio (11).

O prognóstico do granuloma lepróide canino 
é bom e não há relatos de transmissão da doença 
para seres humanos ou outros animais (5,9).

Relato de caso
Frida, Raça Boxer, fêmea, com 10 anos de idade, 

foi atendida no serviço de dermatologia da Clíni-
ca Veterinária Bionicão em Sorocaba – SP com re-
lato de nódulos recentes e de crescimento rápido. 
O animal apresentava normorexia, normoquesia e 
normodipsia. Não havia queixa de apatia e de ne-
nhuma alteração sistêmica, somente do surgimento 
dos nódulos.

Ao exame físico, notou-se presença de nódulos 
firmes, isolados, alguns íntegros e outros ulcerados. 
Regiões acometidas eram focinho (ponte nasal), 
orelhas (face dorsal e ventral), membro posterior 
direito e interdígito de membro torácico esquerdo.
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Figura 3 - Nódulo isolado e ulcerado em dígito de membro 
posterior esquerdo. (Fonte: arquivo pessoal).

Figura 4 - Nódulo maior, ulcerado em interdígito de membro 
torácico direito. (Fonte: arquivo pessoal).

Durante a consulta, foi realizado uma citologia 
aspirativa por agulha fina dos nódulos cutâneos da 
região auricular e peitoral e utilizada a técnica de 
coloração de Romanovsky. Na avaliação microscó-
pica do esfregaço citológico foi observada a presen-
ça de linfócitos reativos, plasmócitos, fibroblastos 
reativos e além de presença de bacilos corados ne-
gativamente no interior de macrófagos.

Figura 5 - Citologia aspirativa. Bacilos corados negativamente 
no interior de macrófagos. Panótico 100X. (Fonte: M. V. Viviane 
C. Nemer).

O hemograma não demonstrou alteração e foi 
instituído como terapia inicial a excisão cirúrgica 
dos nódulos e envio das amostras para exame his-
topatológico.

A cirurgia foi realizada, porém não foi possível 
a retirada de todas as lesões e nesse mesmo dia foi 
associado uma terapia antimicrobiana sistêmica 
com enrofloxacina (5mg/kg/BID) e tópica com Ri-
famicina em spray (BID).

O exame Histopatológico revelou epiderme com 
leve hiperqueratose. Derme e hipoderme com áre-
as de intenso infiltrado inflamatório perivascular e 
perianexal composto por neutrófilos e macrófagos 
e ainda neovascularização. Foi realizada coloração 
de Ziehl -Neelsen para confirmação diagnóstica de 
bacilos álcool ácido resistentes, sendo o resultado 
positivo. Portanto o diagnóstico foi concluído como 
Dermatite piogranulomatosa compatível com gra-
nuloma lepróide canino.

Figura 6 - Histopatológico.  Bacilos álcool – ácido resistente 
no interior de um macrófago. Ziehl – Neelsen 40X. (Fonte: M.V. 
Viviane C. Nemer).
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No primeiro retorno, 8 dias após a cirurgia, foi 
realizada a retirada dos pontos e as lesões que não 
haviam sido removidas cirurgicamente já se apre-
sentavam em início de remissão. No segundo retor-
no, 20 dias após a cirurgia e início da terapia tópica e 

sistêmica havia cicatrização e regressão parcial das 
lesões. A partir daí, optou-se então pela continuida-
de do uso da antibioticoterapia com Enrofloxacina 
e Rifamicina num total de 60 dias de tratamento.

Figura 7 - Regressão parcial da lesão após 60 dias de trata-
mento. (Fonte: arquivo pessoal).

Figura 8 - Regressão de lesão nodular interdigital após 60 dias 
de tratamento. (Fonte: arquivo pessoal).

Ao final dos 60 dias de tratamento, o animal 
ainda apresentava uma pequena lesão no focinho, 
e optou-se em prolongar a terapia sistêmica por 
mais 30 dias. No último retorno, somando uma te-
rapia total de 90 dias, pudemos observar que não 

haviam mais lesões. Os nódulos haviam regredido 
totalmente e alguns pontos ficaram alopécicos com 
presença de tecido cicatricial. Instituímos então a 
alta clínica para o paciente.

Figura 9 - Cicatrização total da lesão. (Fonte: arquivo pesso-
al).

Figura 10 - Lesão de interdígito de membro torácico direito 
regrediu totalmente. (Fonte: arquivo pessoal).
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Discussão
A Síndrome Granuloma Lepróide Canino foi 

descrita no Brasil pela primeira vez na cidade de 
São Paulo em 1990, mas além do estado de SP, 
existem relatos da manifestação desta síndrome 
também nos estados de Minas Gerais e Rio de 
Janeiro (1,7). O clima quente e úmido destas regi-
ões durante o período de verão favorece a proli-
feração de insetos aumentando assim a incidên-
cia de picadas por artrópodes em seres humanos 
e animais domésticos.

Devido ao maior acometimento de animais 
de médio e grande porte que vivem em ambiente 
externo associado aos locais de assestamento das 
lesões como região cefálica, região dorsal das 
orelhas, focinhos e membros acredita-se que a 
etiopatogenia da doença esteja diretamente rela-
cionada com a picada de insetos sugadores e ino-
culação do agente saprófita que habita ambientes 
úmidos (4,5,8,10).

Como a doença possui uma evolução lenta, 
prevalecendo nos meses de outono, acredita-se 
que a inoculação do agente ocorra durante a pri-
mavera ou verão e o animal venha a manifestar 
os sintomas nas estações mais frias como outono 
e inverno (4,11).

No caso descrito, a manifestação dos sinto-
mas ocorreu no inverno, demonstrando o curso 
lento da doença com manifestação tardia dos 
sintomas.

A citologia aspirativa deste caso demonstrou 
alta eficiência com visualização dos agentes co-
rados negativamente pela técnica de coloração 
de Romanovsky, mas mesmo assim foi realizado 
o exame histopatológico corado com Ziehl – Ne-
elsen para a confirmação da presença do agente.

Como terapia, a excisão cirúrgica dos nódulos 
isolados demonstrou-se efetiva, sem necessidade 
de margens amplas. Para o tratamento dos nódu-
los ulcerados localizados em regiões em que não 
foi possível remoção cirúrgica, a terapia sistêmi-
ca com Enrofloxacina (5mg/kg/BID) associada 
ao uso tópico de Rifamicina (BID) por 90 dias 
demonstrou-se eficaz com cicatrização e total re-
gressão das lesões.

Uma característica interessante no tratamen-
to do Granuloma Lepróide Canino é que alguns 
casos tendem a se resolver espontaneamente di-
ficultando a indicação de uma terapia e também 

a determinação da eficácia da terapia antimicro-
biana (4). 

Alguns profissionais sugerem o uso da doxi-
ciclina, amoxicilina com clavulanato de potássio, 
cefalexina, claritromicina e enrofloxacina como 
eficazes (3,4,9,11). Outros sugerem o uso de ou-
tras terapias como os antissépticos tópicos (ri-
fampicina) associados à terapia sistêmica com 
kanamicina, amicacina ou gentamicina até a re-
missão total dos sintomas (1,3,4,11).

Sendo assim, estes antimicrobianos podem 
ajudar no controle da infecção secundária, mas 
provavelmente não possuem efeito no curso da 
doença (2).

Por outro lado, algumas doenças podem per-
sistir cronicamente e a terapia ideal para estes 
casos ainda não foi definida já que não se sabe 
por que alguns casos resolvem espontaneamente 
sem terapia enquanto que outros casos tendem a 
evoluir com piora dos sintomas. O entendimento 
da relação entre hospedeiro-parasita envolvida 
nesta síndrome seria de fundamental impor-
tância para melhorar a nossa compreensão dos 
meios pelos quais a resposta fagocitária e imuno-
lógica dos cães pode resultar na eliminação das 
micobactérias do hospedeiro (4).

No caso descrito, o prognóstico foi bom e não 
houve relato de recidiva ou de transmissão da 
doença para outros contactantes incluindo os se-
res humanos (7). O animal afetado era saudável 
e, semelhantemente ao relato de outros autores, 
também não demonstrou envolvimento sistêmi-
co nem alteração em órgãos internos ou linfono-
dos regionais (3,4,5,1,8). 

Conclusão
A Síndrome Granuloma Lepróide Canino é 

uma enfermidade cutânea que afeta principal-
mente cães de pelagem curta e da raça Boxer. O 
diagnóstico é baseado na citologia e no exame 
histopatológico. É uma doença sub diagnostica-
da por apresentar uma característica auto limi-
tante em animais imunocompetentes. O trata-
mento pode ser baseado no uso de antibióticos e/
ou terapia cirúrgica e os animais acometidos não 
possuem acometimento sistêmico demonstrando 
que o prognóstico é bom na maioria dos casos.
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